Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Odloka o proračunu Občine
Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/2019), in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015),
v nadaljevanju: pravilnik, Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek v letu 2020
I. Predmet razpisa: Občina Podčetrtek namenja sredstva za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Občini Podčetrtek po tem razpisu iz proračuna za leto 2020 v skupni
vrednosti 24.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo:
-

Nosilci kmetijskih gospodarstev – fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Občine Podčetrtek in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.

-

Društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v občini ter društva in
združenja, ki nimajo sedeža v občini (regiji), združujejo pa tudi člane iz območja Občine
Podčetrtek.

III. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
1.
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Višina sredstev za ta ukrep je: 500,00 EUR
Namen ukrepa: zagotavljanje tehnične pomoči v kmetijskem sektorju in sicer za
usposabljanje, informiranje in svetovanje.
Cilj ukrepa: boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja
Pogoji za pridobitev sredstev:
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
• Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
• upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
• Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek za programsko
obdobje 2015-2020 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
- finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev za leto
2020;
- pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja
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Občina Podčetrtek z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
• za že izvedene aktivnosti,
• za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
• za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
• pomoč se lahko krije do višine 50 % upravičenih stroškov;
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...):
- najem prostora,
- honorar izvajalcu,
- oglaševanje,
- gradiva za udeležence,
- stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
- stroški udeležbe,
- potni stroški,
- stroškov publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v
publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50,00 EUR, najvišji pa 500,00 EUR na
projekt.
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2. Naložbe v kmetijska gospodarstva
Višina sredstev za ta ukrep je 11.000,00 EUR.
Namen ukrepa:
•
•
•

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
Izvedba nezahtevnih agromelioracijski del na kmetijskih zemljiščih.

Upravičeni stroški:
• stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in
boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
• stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov
(sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
• stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja
(zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, …);
• stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
• stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
• stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne črednike, pašni aparat, ureditev napajališč, …);
• splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).
• Stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (ne na plazovitem območju);
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
• drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
• nakup enoletnih rastlin,
• investicije v naložbe trgovine,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za dodelitev sredstev:
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na
naslovu kmetijskega gospodarstva,
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•
•
•
•

•

vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenega ciljev ukrepa,
na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje
oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali: če je investicija
namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih
površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov ali
• 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
• 4 ha pašnikov ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali ostalih trajnih nasadov ali
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu,
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob,….
Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
Višina pomoči:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najmanjša stopnja pomoči je 30 % najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov investicije (brez DDV), odvisno od števila popolnih vlog do porabe sredstev.
Skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša največ do
2.500,00 EUR.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
•
•
•

•
•

zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 oz. 2020 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni
načrt,
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno
dokumentacijo pa račun o izdelavi. Ponudba oz. predračun mora glasiti na realno
vrednost, upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost investicije, ki jo bodo dejansko
realizirali in zanjo lahko dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun (višina predračuna
naj bo enaka računu). Lastna vlaganja se ne sofinancirajo.
v primeru investicije povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba.
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3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev je 6.500,00 EUR.
Namen ukrepa: sofinanciranje zavarovalne premije v tekočem koledarskem letu kot določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na
nacionalnem nivoju za posamezno leto. Sofinancira se zavarovanje posevkov, nasadov in
plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja.
Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
Višina pomoči:
- višina sofinanciranja je najmanj 15 % oz. do razlike med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 65 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije,
odvisno od števila popolnih vlog do porabe sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- k vlogi mora upravičenec predložiti zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 oz.
2020 od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
- sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijskih posevkov za leto 2020.
4. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva
Višina razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR.
Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti (društva) na področju kmetijstva.
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu na naslovu www.podcetrtek.eu.
Vsebina vloge za društva:
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek v letu 2020– DRUŠTVA«,
- obvezne priloge:
o potrdilo o registraciji izvajalca programov društev na področju kmetijstva,
o evidenca o članstvu (število vseh članov in posebej poimenski seznam in število
članov iz občine Podčetrtek),
o vsebinsko in finančno poročilo o delu društva v preteklem letu 2019.
o vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2020.
IV.
Obravnavanje vlog:
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo v roku 8 dni od
poteka roka za oddajo vlog obravnavala prejete vloge. Glede na število prispelih upravičenih
in popolnih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev, bo
komisija določila delež sofinanciranja po posameznih ukrepih za leto 2020.
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko
sredstva prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
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Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, ki ga pripravi
komisija. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Prejemniki subvencij morajo dokazila o izvedenih delih predložiti na Občino najkasneje do
30. oktobra 2020.
V.
Rok za prijavo na javni razpis:
Razpis za ukrep 1. , 2. , 3. je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 05. 2020, za
Ukrep pod zap. št. 4. Sofinanciranje delovanja društev pa je razpis odprt do 05. 05.
2020.
Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo prispele v tajništvo Občine Podčetrtek do
navedenega datuma ali bodo do tega datuma oddane na pošto. Vloga mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Če vloga ne bo
popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
komisija zavrgla.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti v tajništvo Občine ali poslana na naslov: Občina
Podčetrtek, Trška vesta 59, 3254 Podčetrtek z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis
KMETIJSTVO 2020« ter označena z imenom in naslovom vlagatelja.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa v
tajništvu Občine Podčetrtek. Obrazci so na voljo tudi na spletni strani www.podcetrtek.eu.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani pri ge. Mojci Amon, osebno
v tajništvu Občine Podčetrtek, po e-naslovu tajnistvo.obcina@podcetrtek.si , ali po telefonu
št. (03) 818-27-80.

Datum: 02. 04. 2020
Številka: 039-0001/2020-3
Občina Podčetrtek
župan: Peter Misja
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